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REZUMAT:
Studiul de față îşi propune investigarea apariţiei şi evoluţiei preocupărilor dedicate locuirii urbane în cadrul
programelor sociale, atât sub forma lor publică (iniţiate de administraţia locală sau centrală, ca instrument menit să
stabilească un echilibru în negocierea intereselor în cadrul binomului angajator – angajat), cât şi sub formă privată
(iniţiate de diverşi particulari, în cadrul unor programe ce astăzi s-ar numi „de responsabilitate socială”). Pe lângă
introspecţia istorică necesară, se propune şi o analiză detaliată a realizărilor din acest domeniu pentru a putea înţelege
corect şi cât mai cuprinzător fenomenul. De asemenea, se doreşte şi evidenţierea modului în care apariţia şi evoluţia
locuinţelor sociale au avut un impact asupra dezvoltării urbane, atât prin modul în care au răspuns scopului iniţial pe
care şi l-au propus, cât şi prin nivelul în care au depăşit limitele acestui scop.
Pentru a putea înţelege fenomenul în ansamblul său cunoașterea contextului în care acesta s-a manifestat
este esențială. În acest sens, interesează, pe de o parte, contextul european (atât ca probleme ridicate şi direcţii de
acţiune, cât şi ca experienţă comparată) şi, pe de altă parte, cel local, sub forma cadrului în care apare şi se dezvoltă
locuinţa socială. Cercetarea se va desfăşura pe paliere diferite, între care aspectele sociale vor ocupa un loc importat
atât prin studierea unor elemente ce ţin de demografie, cât şi prin decelarea acelor aspecte ce vizează calitatea vieţii în
mediul urban, condiţia „orăşeanului”, în general, şi a muncitorului / funcţionarul public, în particular. De asemenea, sunt
importante şi aspectele ce ţin de domeniul politic, economic şi legislativ pentru a înţelege condiţionările şi oportunităţile
generate de acestea. Toată această analiză va fi raportată la modul în care oraşele româneşti s-au dezvoltat în această
perioadă şi, în special, raportul dintre direcţiile generale spre care se dorea să evolueze oraşul şi modul în care aceşti
parametri au fost transpuşi în realitate.
Această teză îşi propune atât investigarea modului în care aceste programe de locuințe sociale au fost puse în
practică, cât şi măsura în care ele au fost capabile să răspundă nevoilor oraşelor. Cu toate că s-au scris studii care
tratează diverse aspecte particulare ale evoluţiei locuinţei sociale în România, nu există o sistematizare a datelor şi nici
o privire de ansamblu care să cuprindă fenomenul în totalitatea sa. Modul în care apariţia şi evoluţia locuinţelor sociale a
influenţat dezvoltarea urbană se bazează atât pe acumulări cantitative, dar mai ales pe unele de natură calitativă, pentru
a căror înţelegere este necesară decelarea fenomenului sub toate aspectele sale. Este o perioadă marcată de
evenimente importante în ceea ce priveşte evoluţia atitudinii fată de locuirea urbană, semnificativă pentru înţelegerea
dezvoltării oraşelor din această perioadă, dar şi un model premergător preocupărilor similare din perioadelor următoare.
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